النشرة

صوت العمال والكادحين

العدد - 41 :اخلميس  30شتنبر 2021

نشرة إلكترونية إخبارية تصدر عن إعالم النهج الدميقراطي مرتني يف الشهر

افتتاحية

ال بديل أمام الشعب املغربي سوى تنظيم صفوفه
ملواجهة السياسة الطبقية التفقيرية للنظام املخزني.
يــــواصــــل الـــنـــظـــام املــخــزنــي
اســتــعــراض ســيــاســاتــه الطبقية

دفــاعــا عــن ال ــق ــدرة الــشــرائــيــة
 ،أو أخــــرى تــخــوضــهــا الــطــبــقــة

الــتــفــقــيــريــة ،وهــــو مــســتــقــوي
باالمبريالية ومزهو بشعاراته
املــضــلــلــة و «إجنـــازاتـــه» الــوفــاء
ب ــخ ــص ــوص االنـــتـــخـــابـــات وم ــا
أفــرزتــه مــن نــخــب ستعمل على
تكريس إمالءات الكتلة الطبقية
الــســائــدة والــبــرجــوازيــة خادمة
الرأسمال العاملي.

الــعــامــلــة الصناعية والــزراعــيــة
على أرضية مطالب شغلية ذات
العمق الطبقي الصرف ،يف هذا
اخلضم يواجه الشعب املغربي يف
هذه اآلونة املتزامنة مع الدخول
املـــدرســـي  ،س ــي ــاس ــات طــبــقــيــة
تهدف إلى ضرب مجانية التعليم
وجــــودتــــه ووفــــرتــــه كــخــدمــة
اجتماعية أساسية.

أوضاع الطبقة العاملة يف ظل
حالة الطوارئ الصحية

مستجدات اوضاع ونضاالت
الكادحني

فبعد متــريــر قـــرار الــزيــادات
القاسية يف أسعار مجموعة من
املـــواد االســتــهــاكــيــة األســاســيــة
والـــضـــروريـــة مل ــوائ ــد املــفــقــريــن
املغاربة ،والزيادة يف أثمان مواد
الــبــنــاء واحملـــروقـــات ومضاعفة
أثمان النقل العمومي الطرقي،
ويف خضم تنامي االحتجاجات
على أرضــيــة مطالب شعبية إما

إن الــهــدف مــن فــرض التلقيح
ضد كوفيد  19على التالميذ ما
بــن  12و  17عــام ،حتــت طائلة
احلرمان من التمدرس احلضوري
داخل القسم ،هو دفع مقصود يف
هاوية الهدر املدرسي ،خصوصا
بــالــنــســبــة ل ــس ــك ــان الــــبــــوادي
واألحــيــاء املهمشة بسبب غياب
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تطورات الحالة الوبائية باملغرب
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صوت العمال والكادحين
تمتة االفتتاحية
ال ــق ــدرات لــلــتــوفــر عــلــى التقنيات
والوسائل إما لدواعي مادية ذاتية
أو لــوجــســتــيــكــيــة مــوضــوعــيــة،دون
احلـــديـــث عـــن اجلـــــدوى الــصــحــيــة
لألطفال بالنسبة لبعض اللقاحات.
إنــــه قــــرار طــبــقــي ومــجــحــف يف
ظــل عــدم حتمل الــدولــة املخزنية
اللــتــزامــاتــهــا و مــســؤولــيــاتــهــا يف
تــوفــيــر شــــروط تــأهــيــل اخلــدمــات
االجــتــمــاعــيــة كالتعليم والــصــحــة
والبنيات التحتية ،مما يجعل هذه
القطاعات ميدانا للصراع الطبقي
احملتدم.
وسيكون على احلركة الطالبية
مــؤطــرة حتــت ل ــواء منظمتها أ .و.
ط .م .أن تــواجــه بــشــكــل وح ــدوي
قرارات الدولة فيما يخص الدخول
اجلامعي و ما يطبعه من إجــراءات
«إصــاحــيــة» تقضي مبنع تسجيل
الــطــلــبــة احلــاصــلــن عــلــى بــكــالــوريــا
ق ــدمي ــة ،واشـــتـــراط عـــدم حــصــول
الطالب على شــهــادة عليا سابقة،
وهو ما يعتبر عائقا أمام التحصيل
والــبــحــث الــعــلــمــي ،وح ــص ــره على
املعاهد اخلصوصية املؤدى عنها.
أمــام هــذه املخططات التصفوية
الــاشــعــبــيــة والــادميــقــراطــيــة ،ال
بــديــل أمــام الشعب املــغــربــي وقــواه
السياسية والنقابية واجلمعوية
،ســوى الــنــضــال الــوحــدوي مــن أجل
رد االع ــت ــب ــار لــلــقــطــاع الــعــمــومــي
يف الــتــعــلــيــم والــصــحــة ،والــتــصــدي
اجلــمــاعــي املــنــظــم ملــســاعــي النظام
االستبدادي التبعية لفرض نظام
العقدة داخل الوظيفة العمومية.
يجب تشكيل وتقوية أدوات الدفاع
الــذاتــي للجماهير لقطع الطريق
أمـــــام الـــبـــرجـــوازيـــة والـــرأســـمـــال
،والــتــقــدم يف بــنــاء احلــزب املستقل
للطبقة العاملة وعموم الكادحني
الــذي سيخوض الــصــراع السياسي
مبقوماته السليمة.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
 - 1الرشكة املغربية الكندية
للتمنية الفالحية (صوداي 1020
سابقا)

قــرر املكتب النقابي لعمال الشركة املغربية
الكندية للتنمية الفالحية بعني شعيب أوالد
تامية
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(طــرد عاملة بعد إجــازة األمــومــة-طــرد عاملة
بعد إرغامها على العطلة السنوية بدل إجازة
األم ــوم ــة -ط ــرد مــجــمــوعــة مــن الــعــامــات بعد
العطلة السنوية-طرد مجموعة من العامالت
بعد شفاءهن من كوفيد)19
وقد عبرت العامالت عن استعدادهن الكامل

املنضوي حتت لواء الكنفدرالية الدميقراطية
للشغل بتنظيم وقفة احتجاجية مؤجلة يوم
اخلميس  30شتنبر  2021أمام مقر إدارة الشركة
على الطريق الرابطة بني أوالد تامية وايت ملول.
وحسب بيان للمكتب فان هذه الوقفة تأتي
بعد تنصل إدارة الشركة من اجللوس إلى طاولة

للدفاع عن حقوقهن املشروعة بكافة األشكال
النضالية القانونية واملشروعة داعــيــات كافة
القوى والهيئات النقابية واحلقوقية والسياسية
واجلمعوية والنسائية إلى دعمهن ومساندتهن
للرجوع للعمل واحترام قانون الشغل وحق املرأة
يف األمومة.

احلوار للتداول يف امللف املطلبي للعمال وجلوءها
إلى أساليب لنسف معركتهم.كما طالب املكتب
من اجلهات املسؤولة إلى التدخل حلماية حقوق
العمال ،ودعــا كافة النقابات العمالية والعمال
والقوى املناضلة إلى دعم معركتهم.

ابملــركــز االستشفايئ الجامعي

بوجدةTRESO2-رشكة تريزو

يف إطار مواصلة معركتهن النضالية من اجل
الــعــودة للعمل قــررت الــعــامــات املــطــرودات عن
العمل مــن طــرف إدارة شركة «تــريــزو» تنظيم
وقفة احتجاجية مع اعتصام جزئي ابتداء من
الساعة احلادية عشر صباحا يوم اخلميس 30
شتنبر  2021كمحطة جــديــدة يف برنامجهن
النضالي التصعيدي.
وتأتي هذه اخلطوة النضالية ،حسب البالغ
رقم  2للعامالت بتاريخ  27شتنبر  2021بسبب
جتــاهــل املــســؤولــن مللفهم واملتعلق بالطرد من
العمل بــدون سبب أو مبرر بعد انقضاء عطلة
األمومة أو العطلة السنوية التي أرغمن عليها.

 - 3مجموعة فنادق موكادور
مبراكش

بــعــد أزيــــد مــن شــهــريــن مــن االحــتــجــاجــات
واالعتصامات أمام مقر مجموعة فنادق موكادور
مبراكش وأمام عجز مندوبية الشغل والسلطات
احمللية عــن إرغ ــام إدارة املجموعة على عــودة
الــعــمــال/ات املــطــروديــن/ات مــن الــعــمــل بشكل
تعسفي والذين يفوق عددهم/ن  700عامل/ة̜
اضطر العمال/ات  -املنضوين حتت لواء االحتاد
املغربي للشغل -لنقل معركتهم إلى الدار البيضاء
أمـــام املــقــر امل ــرك ــزي ملــجــمــوعــة الــشــعــبــي حيث
نظموا/ن وقفة احتجاجية صباح يوم اخلميس
 23شتنبر  2021عرفت حضورا كبيرا للعمال/
ات رددوا خاللها شــعــارات قوية تندد بالطرد
وتطالب باحلق يف الشغل.
وعرفت الوقفة إنزاال كثيفا للقوات القمعية
ملنع العمال/ات من الوصول إلى املقر.
وقــد حــضــر فــرع اجلمعية املــغــربــيــة حلقوق
اإلنسان فرع البرنوصي قصد املؤازرة.
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حول أوضاع الطبقة العاملة وعموم الكادحني
 - 4رشكة «كورفينبك» ابملحمدية
نظمت مجموعة من مستخدمي وعمال شركة «كوفيرنيك» سابقا وقفة
احتجاجية أمام مقر املجلس البلدي للمحمدية يوم اخلميس  23شتنبر
 2021للمطالبة مبستحقاتهم الناجتة عن التسريح التعسفي من العمل بعد
إغالق املعمل من طرف الباطرون مستغال ظروف جائحة كورونا.

 - 5رشكة « املحمدية شوز لالحذية» ابملحمدية.
دخل أكثر من  70عامل منهم  26عاملة منظمني يف إطار الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل ابتداء من يوم االثنني  27شتنبر  2021يف اعتصام
مفتوح بشركة «احملمدية شوز لألحذية» باحلي الصناعي اجلديد باحملمدية
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 - 7الهيئة الوطنية للتقنيني ابملغرب
اصدر املجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيني باملغرب بالغا مؤرخا
يف  01شتنبر  2021يدين ويستنكر فيه استمرار الشطط والتضييق على
التقنيني وتــردي أوضاعهم وظــروف عملهم وعيشهم جراء عدم استجابة
احلكومة ملطالبهم مطالبا بحوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية
حول امللف املطلبي للتقنيني.
ومن اجل الضغط لتلبية امللف املطلبي دعا املجلس الوطني إلى تنفيذ
البرنامج النضالي املسطر واملتمثل يف خوض إضراب وطني ملدة  24ساعة أيام
األربعاء  8/15/22/29شتنبر .2021

 - 8فاجعة وفاة عامل ابملركب الكمياوي للفوسفاط
ابلجرف األصفر/إقلمي الجديدة.
فاجعة أخــرى تصيب الطبقة العاملة الفوسفاطية باجلرف األصفر
لتنضاف إلى الفواجع املؤملة السابقة.ففي صبيحة يوم اجلمعة  24شتنبر
 2021وقعت فاجعة وفاة العامل «فهد عريض» بسبب تعرضه لشفط داخل
إحدى قنوات معمل تركيز احلامض الفوسفوري أثناء قيامه بدورية تفقدية.
وتطرح هذه الفاجعة مرة أخرى مسالة اشتغال العمال يف ظل ظروف عمل
تفتقر إلى الشروط والوسائل األساسية حلفظ الصحة والسالمة بسبب
التقليص املتواصل من النفقات املرصودة لهذا اجلانب والناجت عن سياسة
التقشف التي تنهجها إدارة املكتب الشريف للفوسفاط.

على اثر إقدام رب الشركة على إغالق املعمل بشكل غير قانوني وعدم تأدية
مستحقات العمال/ات ومحاولته نقل اآلالت إلى مكان آخر حيث أسس شركة
جديدة.
وقد مت عقد لقاء بني ممثلي العمال ورب الشركة مبديرية الشغل يوم
الثالثاء  28شتنبر  2021انتهى إلى الفشل بسبب تعنت رب الشركة.وستعرض
القضية على أنظار اللجنة اإلقليمية.
وقد قام النهج الدميقراطي وفــرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان
باحملمدية بزيارة تضامنية للعمال/ات املعتصمني/ات بتاريخ  27شتنبر
.2021

 - 6رشكتا «صوبروفيل» و»روزا فلور» ابشتوكة ايت ابها
ال يــزال عــمــال/ات شركتي صوبروفيل وروزا فــلــور-املــنــضــوون/ات يف
صفوف اجلامعة الوطنية للقطاع الفالحي التابعة لالحتاد املغربي للشغل-
معتصمني/ات امام مقري الشركتني منذ ازيد من شهرين يف ظروف جد قاسية
احتجاجا على الطرد التعسفي الذي طالهم/ن وتواطؤ اجلهات املسؤولة مع
الباطرونا ضدا على القانون وعلى حقوقهم/ن العادلة واملشروعة .وما زالت
معركتهم/ن مفتوحة على التصعيد مادام ملفهم/ن لم يجد طريقه إلى احلل
حسب تصريحات العمال/ات.

وقد اصدر املكتب احمللي للنقابة الوطنية للفوسفاط التابع للكنفدرالية
الدميقراطية للشغل باجلديدة بيانا احتجاجيا يدين فيه عدم جتاوب
اإلدارة احمللية مع توصيات مؤسسة مناديب حفظ الصحة والسالمة والبيئة
ومراسالت املكتب بشان امللفات املتعلقة مبجال حفظ الصحة والسالمة
والبيئة̜ ويسجل فيه الضغط املهول على مستوى حجم االنتاج وتنزيل
سياسة التقشف على جميع املستويات الشيء الذي أدى إلى تهالك سريع
وخطير للمنشات الصناعية والذي اثر سلبا على ظروف العمل̜ والضغط
على العمال وعدم احترام دورية الصيانة السنوية ومتديدها من سنة إلى
سنتني أو أكثر تكريسا لسياسة التقشف.ويحمل فيه اإلدارة العامة واحمللية
املسؤولية الكاملة يف هذه الفاجعة مطالبا بفتح حتقيق نزيه ومراجعة آليات
االشتغال.
وقد دعا املكتب يف بيانه إلى خوض أشكال احتجاجية يف إطار البرنامج
الذي سطره ومنها حمل الشارات يومي  25/26/09/2021وتنظيم وقفة يوم
االثنني .27/09/2021

 - 9املكاتب الجهوية لالستمثار الفالحي
دعا املكتب الوطني للنقابة الوطنية ملستخدمي املكاتب اجلهوية التابعة
للجامعة الوطنية للقطاع الفالحي /ا م ش يف بالغ له بتاريخ  24شتنبر 2021
إلى خوض إضــراب وطني يومي األربعاء واخلميس  29و 30شتنبر 2021
وذالك احتجاجا على املماطلة والتسويف الذي تتعرض له مطالب الشغيلة
باملكاتب اجلهوية لالستثمار الفالحي ومنها تفعيل الوزارة اللتزاماتها مع
النقابة واملصادقة الوفرية على القانون األساسي للمكاتب اجلهوية املتفق
عليه وإعادة النظر يف طريقة احتساب املنح السنوية وتوحيد هيكلة املكاتب
اجلهوية لالستثمار الفالحي واإلدم ــاج املباشر لألطر حاملي الشهادات
يف الدرجات والسالليم املالئمة وتعميم االستفادة من مؤسسة األعمال
االجتماعية ورفع احليف عن منخرطي النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد.

صوت العمال والكادحين
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لهيب ارتفاع األسعار يلهتم جيوب املواطني/ات
استغلت الشركات الرأسمالية االحتكارية والوسطاء التجاريني الكبار
ظــروف انشغال الــرأي العام باالنتخابات املخزنية لتمرير مجموعة من
الزيادات يف أثمان املواد االستهالكية األساسية مثل الزيوت ودقيق الفينو
والسميد واملقارونية واللوبيا والــعــدس...مت ذلــك طبعا بتواطؤ وصمت
احلكومة املخزنية.
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وفاة ثالث شبان غرقا يف حوض مايئ بربشيد وغرق ثالث
طفالت ابملنصورة.
استفاقت ساكنة برشيد على فاجعة وفاة ثالث شبان غرقا يف حوض مائي
مخصص لسقي األراضي الفالحية بجماعة الدروة أوالد عمر ببرشيد.وهذا
احلوض املائي مفتوح وغير مسيج وغير محروس كغيره من األحواض املنتشرة
يف املنطقة والتي تستنزف املياه اجلوفية وتشكل خطرا وخاصة على األطفال
والشبان الذين يلجئون إليها قصد السباحة عندما ترتفع درجات احلرارة يف
غياب السابح العمومية.
وقد اصدر فرع برشيد للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بيانا يف املوضوع
بتاريخ  26شتنبر  2021عبر فيه عن تعازيه وتضامنه مع عائالت الضحايا
وطالب بفتح حتقيق يف مالبسات احلادث الذي اعتبره مرتبطا بإشكالية
استنزاف الفرشاة املائية ومعاناة السكان من العطش وإنشاء األحواض املائية
العشوائية وغياب املرافق العمومية من مسابح ودور الشباب واملخيمات
التربوية ...

وتعد هذه الزيادات الصاروخية يف األسعار ضربة قاضية ملا تبقى من القدرة
الشرائية للمواطنني/ات وخاصة الكادحني/ات الذين يعانون أصال من الفقر
والبطالة والهشاشة االجتماعية ويؤدون ضريبة التداعيات القاسية جلائحة
كورونا عكس البرجوازية التي اغتنت أكثر واستفادت من دعم صندوق كورونا
وامتيازات الدولة.
ومن املؤكد أن معاناة الكادحني بل وحتى فئات الطبقة الوسطى ستتفاقم
يف قادم األيــام بسبب عزم النظام املخزني إلغاء صندوق املقاصة وحترير
أسعار ما تبقى من املواد املدعمة وهي السكر والدقيق وغاز البوطان وتكريس
خوصصة االقتصاد وبيع ما تبقى من املمتلكات واملؤسسات العمومية التي
ضحى الشعب املغرب كثيرا من اجل بناءها واستمرارها.

احتجاجات شعبية من أجل الحق يف الصحة يف جماعة
املرس إقلمي بوملان
لألسبوع اخلامس على التوالي ،يخوض سكان جماعة املرس بإقليم بوملان
،سلسلة احتجاجات للمطالبة بحقهم يف مستوصف يتوفر على طبيب/ة و دار
والدة مجهزين مبعدات و أدوات التطبيب .و هي املطالب التي يقول احملتجون
أنها مكتسبات ُح ِرموا منها بعدما كانوا يتمتعون بها يف السابق .إال أنه يف
أواخر  2020مت سحب الطبيبة من املستوصف دون أي مبرر يذكر أو سابق
إعالن .كما استغرب احملتجون نساء و رجاال من القرار املفاجئ بإغالق دار
الوالدة خالل هذه السنة و التي حققها السكان بفضل عدة احتجاجات يف
سنة  2016أطرتها جلنة شعبية..
ُيذكر أنه يف ظل غياب طبيب/ة و إغالق دار الوالدة ،يعاني مرضى و حوامل
جماعة املرس من تكاليف السفر إلى صفرو ( +60كلم) أو التنقل إلى املستشفى
اجلامعي بفاس ( 90 +كلم) من أجل التطبيب و االستشفاء.

ويف نفس السياق مت إنقاذ ثالث طفالت من موت محقق بعدما غرقن يف سد
دوار بني راشد باملنصورة بإقليم بنسليمان زوال يوم األحد  19شتنبر 2021من
طرف أفراد عائلة تسكن قرب السد بعدما سمعوا صرخات الطفالت مما مكن
من تفادي فاجعة إنسانية أخرى تضاف إلى فاجعة برشيد.

ابئع متجول يحرق نفسة بفاس
حسب بيان صــادر عن فرعا اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان بفاس
وفاس سايس فان شابا يبلغ من العمر  33سنة يشتغل بائعا متجوال و يقطن
مبقاطعة زواغة العليا بفاس قد أضرم النار يف جسده باعتماد مادة سائلة
يوم اخلميس  23شتنبر  2021على اثر تعرضه لوابل من السب والشتم واملنع
من وضع سلعته باملكان الذي اعتاد البيع فيه من طرف إحدى السيدات التي
تسكن بذلك احلي.وقد تسبب له ذلك يف حروق بليغة بجسمه نقل على
إثرها إلى املستشفى اجلامعي بفاس ليلفظ أنفاسه األخيرة.
وقد طالب الفرعان النيابة العامة بفتح حتقيق عاجل ونزيه بشان ظروف
ومالبسات احلادث وترتيب اجلــزاءات القانونية يف حق كل من ثبت تورطه
يف احلادث.وحمال املسؤولية للسلطات احمللية عن ما يعيشه قطاع واسع من
الباعة اجلائلني من هشاشة وعشوائية مطالبني بحل جذري لتنظيم هذا
القطاع مبا يضمن العيش الكرمي للعاملني به وحق املواطنني/ات يف الراحة
والطمأنينة مبساكنهم وأحياءهم.

صوت العمال والكادحين
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عائالت ضحااي فاجعة طنجة

ما زالت معاناة عائالت ضحايا فاجعة طنجة التي وقعت يف  8فبراير 2021
والتي أودت بحياة  29عاملة وعامل بسبب غمر مياه الفيضانات للمعمل الذي
كانوا يشتغلون فيه والذي هو عبارة عن قبو يف إحدى البنايات متواصلة
بسبب اإلهمال والتجاهل الذي تتعامل به اجلهات الرسمية مع امللف.
وللدفاع عن حقوقها ومطالبها خاضت العائالت عدة وقفات احتجاجية
وراسلت اجلهات املعنية مرارا بدعم من عدة قوى وفعاليات مناضلة.
وعندما قررت تنظيم وقفة جديدة يوم الثالثاء  28شتنبر  2021استدعى
والي اجلهة اللجنة املمثلة للعائالت واجتمع معها ووعدها مبعاجلة امللف
وتقدمي مساعدات للعائالت خالل هذا األسبوع كخطوة أولى.

نساء تودغى السفىل تطالنب إبلغاء الزايدة يف
األسعار

حسب صفحة «تنغير اآلن» نظمت نساء تودغى السفلى مسيرة جديدة
يــوم األربــعــاء  22شتنبر 2021ضمن سلسلة مسيرات يف األيــام السابقة
نحو عمالة إقليم تنغير لعرض للدفاع عن مطالب الساكنة وعلى رأسها
إلغاء الزيادة يف أسعار املــواد الغذائية والنقل باإلضافة إلى غياب املرافق
االجتماعية والصحية.

احتجاج مواطنني بتطوان

قام مجموعة من املواطنني املتضررين من سوء احلصول على اخلدمات
اإلداريــة مبقاطعة املصلى بتطوان باالحتجاج أمام مقر املقاطعة مطالبني
بتمكينهم من وثائقهم اإلداريــة بالسرعة املطلوبة عوض تركهم مكدسني
ينتظرون خــارج املقاطعة يف عز حــرارة الشمس احلارقة.ويشتكي هؤالء
املواطنني حسب تصريحات بعضهم من سوء املعاملة واعتماد بعض األعوان
واملوظفني ألسلوب احملسوبسة والزبونية يف تقدمي اخلدمات اإلدارية.

سكان دوار براهمة اقلمي املحمدية

نظم سكان دوار لبراهمة شرقاوة سابقا وقفتني احتجاجيتني األولى أمام
قيادة بني يخلف والثانية أمام عمالة احملمدية للمطالبة بتنفيذ السلطات
اللتزامها مبنحهم بقعا أرضية كتعويض عن هدم عن هدم براريكهم.ويصل
عدد األسر املتضررة من الهدم حوالي  350أسرة ال زالت حلد اآلن عرضة
للضياع وضغط اكراهات كراء بيوت مع اجليران...
واستقبل قائد بني يخلف ممثلني عن السكان واخبرهم بان قرعة توزيع
البقع ستتم يوم فاحت أكتوبر .2021وهــو ما أكدته عمالة اإلقليم.ويؤكد
السكان عزمهم على مواصلة النضال حتى حل ملفهم بصفة نهائية.
وقد حضر وفد من النهج الدميقراطي وقفتي السكان أمــام قيادة بني
يخلف وأمام العمالة ملساندتهم.
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الطلبة املحرومون من الحق يف متابعة
الدراسة بجامعة شعيب الدكايل ابلجديدة.

يخوض مجموعة من الطلبة احملرومني من حقهم يف التسجيل ملتابعة
دراستهم اجلامعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة شعيب الدكالي
باجلديدة اعتصاما مفتوحا أمام رئاسة اجلامعة منذ أكثر من  20يوما.وقد
جاء هذا احلرمان التعسفي̜ والذي يخرق احلق يف التعليم والبحث العلمي̜
حتت مبرر عدم قبول شهادة الباكالوريا القدمية و احلصول على شهادة
اإلجازة سابقا.
وقد راسل الطلبة اجلهات املعنية ورفعوا دعوى قضائية ضد ادارة الكلية
طلبا لإلنصاف.
وحلد الساعة الزال ملفهم يراوح مكانه دون حل أو تدخل من طرف من
يعنيهم األمر.

إغالق مؤسسة «فتح» السجنية للتعلمي
النظام العام ابلسجن املحيل بتازة

شجب مكتب فرع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ,يف بالغ له مؤرخ يف
 16شتنبر  2021إقــدام املديرية اإلقليمية لــوزارة التربية الوطنية على
إغالق مؤسسة فتح السجنية للتعليم النظام بالسجن احمللي بتازة مطالبة
جميع املتدخلني بالسهر على ضمان حق نزالء السجن يف التعلم والتمدرس
والتكوين يف أفق إعدادهم إلعادة اإلدماج يف املجتمع.
ووجه مكتب الفرع نداء إلى كافة الهيئات املدنية واحلقوقية واإلعالمية
إلى دعم ومؤازرة نزالء السجن وعائالتهم يف حالة خوضهم ألشكال نضالية
من اجل احلق يف التعلم والتمدرس والتكوين.

إغالق مؤسسة الحديقة مبرشوع الضحى
الحديقة بسال يف أفق تفويهتا للخواص

قررت املديرية اإلقليمية للتربية والتكوين بسال إغالق مؤسسة احلديقة
اإلعدادية حسب تصريحات الساكنة املتضررة من هذا اإلغالق والتي ترى
فيها محاولة لتفويتها للقطاع اخلاص وحرمانه أبناءها وبناتها من متابعة
الدراسة اإلعدادية بها ما دام الوصول إلى االعداديات املجاورة التي مت
تسجيلهم/هن بها محفوف باملخاطر النعدام الظروف األمنية وعالمات
التشوير.
وقد عبر السكان يف بيان لهم مؤرخ يف  24شتنبر  2021عن تشبثهم بفتح
املؤسستني االبتدائية واإلعــداديــة كما جاء يف عقود والتزامات الشركة
صاحبة املشروع وهي شركة الضحى ورفضهم ألي محاولة لبيع أية مدرسة
عمومية للخواص وتشبثهم بحق أبناءهم وبناتهم بتعليم عمومي مجاني
وجيد معلنني عزمهم على مواصلة املعركة من اجل رفع الضرر وداعني كافة
اإلطــارات النقابية واحلقوقية والسياسية واجلمعوية وكل املدافعني عن
املدرسة العمومية إلى حتمل املسؤولية ودعم املعركة.

صوت العمال والكادحين

تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
كوفيد  -19حول العامل :تويص منظمة الصحة
العاملية بعالج اثلث هو ريجينريون
رسميا بعالج ثالث لـــ Covid-
أوصــت منظمة الصحة العاملية
ً
19ويــتــعــلــق األمـــر بــاألجــســام امل ــض ــادة االصــطــنــاعــيــة مــن شــركــة
 Regeneronللتكنولوجيا احليوية  ،ولكن يف حاالت محددة فقط.
بشكل منفصل  ،أعلنت وكالة األدويــة األوروبــيــة (  )EMAأنها
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واملتوسطة الدخل» بالوضع احلالي.
مت تصميم هذا العالج بواسطة  Regeneronوتسويقه بواسطة
مختبر  Rocheحتت اســم  ، Ronapreveويجمع هــذا العالج بني
اثنني من األجسام املضادة (تسمى «أحادية النسيلة») املصنعة يف
املختبر  ،وهما  casirivimabو  .imdevimabعندما يتم حقنها
عــن طريق الــوريــد  ،مــن املفترض أن تدعم جهاز املناعة لتحييد
 .SARS-CoV-2هذا هو العالج الثالث فقط لـ  Covid-19الذي
أوصت به منظمة الصحة العاملية.

الجرعة الثالثة للقاح فايزر  :قرار وكالة األدوية
األوروبية يف أوائل أكتوبر
أعلنت وكــالــة االحتــاد األوروب ــي املسؤولة عــن تقييم األدويــة ،
اخلميس  ،ما إذا كانت ستمنح موافقتها يف بداية شهر أكتوبر /
تشرين األول على جرعة ثالثة من لقاح  Pfizer-BioNTechضد
عاما .قال ماركو
 Covid-19للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 16
ً
كافاليري  ،مــديــر استراتيجية اللقاح يف  ، AEMإنــه يف الوقت
نفسه  ،يجب أن تقرر  AEMاجلرعات املعززة من لقاحات  Pfizerو
 Modernaلكبار السن والذين يعانون من ضعف املناعة.
أخير ا  ،يف كوبا ،
ستصوت على اجلرعة الثالثة يف أوائــل أكتوبر.
ً
متت املوافقة على لقاح محلي للنقاهة من .Covid-19
و قد تسبب جائحة كوفيد  19 -يف مقتل  4.7مليون شخص على
األقل يف جميع أنحاء العالم منذ نهاية دجنبر  ، 2019وفقً ا لتقرير
نــشــرتــه وكــالــة فــرانــس بــرس ( )AFPحــيــث تــقــدر منظمة الصحة
العاملية  ،مع األخذ يف االعتبار الزيادة يف الوفيات املرتبطة بشكل
مباشر وغير مباشر بـ  ، Covid-19أن حصيلة الوباء ميكن أن تكون
أعلى مبرتني إلى ثالث مرات من تلك احملسوبة من األرقام الرسمية
(أي من  9إلى  14مليون حالة وفاة).
و وفــقً ــا لــرأي خــبــراء منظمة الصحة العاملية املنشور يف املجلة
الطبية البريطانية (  ، )BMJيوصى بعالج  Regeneronمن جهة
يف «املــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن أشــكــال غير حــادة مــن Covid-19
واملعرضني خلطر كبير للدخول إلى املستشفى»  ،مثل كبار السن أو
أولئك الذين يعانون من ضعف يف جهاز املناعة بسبب السرطان أو
بعد زرع األعضاء .
من ناحية أخــرى  ،يوصى بالعالج يف املرضى الذين يعانون من
«شــكــل حــاد أو حــرج والــذيــن لــيــس لــديــهــم فــيــروس نــقــص املناعة
البشرية  ،أي الذين لم يطوروا استجابة األجسام املضادة اخلاصة
بهم» على الرغم من العدوى« .بالنسبة جلميع األنواع األخرى من
مرضى  ، Covid-19من غير احملتمل أن تكون فوائد هــذا العالج
«نظر ا
باألجسام املضادة كبيرة» .قالت منظمة الصحة العاملية:
ً
الرتفاع تكلفة هذا العالج وقلة توفره  ،تتفاوض الوكالة الدولية
لشراء األدوية  ,يونيتيد مع مختبر روش ( )...للحصول على أسعار
أقــل وتــوزيــع عــادل يف جميع املناطق  ،ال سيما البلدان املنخفضة

وتــابــع أن «البيانات املتاحة تظهر أن املناعة ضــد كوفيد 19 -
املكتسبة باجلرعات األولى تضعف مبرور الوقت  ،كما أن احلماية من
العدوى وأعراضها تتضاءل يف أنحاء مختلفة من العالم» .وفقً ا لذلك
 ،يقوم  AEMبتقييم طلب شركة  Pfizerالستخدام جرعة ثالثة
بعد ستة أشهر على األقل من الثانية للسكان الذين تزيد أعمارهم
عاما .وقال كافاليري «نتيجة هذا التقييم متوقعة يف أوائل
عن 16
ً
أكتوبر  ،ما لم تكن هناك حاجة ملزيد من املعلومات».

كواب  :توافق عىل لقاح محيل لـ  Covid-19النقاهة
مــنــحــت هــيــئــة تــنــظــيــم األدويــــة الــكــوبــيــة (  )Cecmedاإلذن
محليا للمرضى
باالستخدام الطارئ للقاح  Soberana Plusاملطور
ً

الذين يعانون من نقاهة  Covid-19الذين تتراوح أعمارهم بني 19
عاما وأكثر .وقــال سيسميد يف بيان إن هــذا اللقاح سيتم إعطاؤه
ً
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تطورات الحالة الوبائية بالمغرب
بجرعة واحدة للمرضى املتعافني من املرض «بعد شهرين أو أكثر من
شفا ئهم » .
متت املوافقة على  Soberana Plusبالفعل من قبل Cecmed
كجرعة احتياطية ثالثة بعد أول جرعتني من  ، Soberana 2وهو
ً
أيضا يف اجلزيرة .كما متت املوافقة على
لقاح كوبي آخر مرخص به
لقاح محلي ثالث هو عبد اهلل.
هذه اللقاحات غير معترف بها من قبل منظمة الصحة العاملية
 ،تعتمد على بــروتــن مؤتلف  -تعمل شــركــة األدويـــة األمريكية
 Novavaxو  Sanofiالفرنسية أيـ ً
ـضــا على هــذه التقنية .هذه
اللقاحات  ،وفقً ا لعلماء كوبيني  ،فعالة بنسبة تزيد عن  90٪يف منع
ظهور أعــراض املــرض .بدأت كوبا العمل مع خبراء منظمة الصحة
العاملية األســبــوع املــاضــي للحصول على تقدير لقاحاتها  ،التي
اشترتها بالفعل فنزويال وفيتنام.

فريوس كوروان :تريد منظمة الصحة العاملية إرسال
وفد من الخرباء إىل الصني لتتبع أصل Covid-19
أفــادت صحيفة وول ستريت جورنال أن منظمة الصحة العاملية
تشكل فريقا جديدا من  20خبيرا دوليا سيكلفون بتحديد منشأ
السارس -كوف  -2فى الصني.
سيقوم الوفد مرة أخــرى بفحص النظرية  -التي رفضتها بكني
بشدة  -بشأن تسرب من مختبر يف ووهــان  ،حيث مت حتديد أول
مرضى فيروس كورونا يف نهاية عام .2019

7

لالستشارات الفنية و العلمية للتطعيم أن لن يتم تطعيم األطفال
ـامــا قــريـ ًـبــا .هــذا االحتمال
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــن  5و  11عـ ً
(الــذي كان قد اتخذ للتو خطوة كبيرة بعد إعالن شركة Pfizer
و  BioNTechعــن فعالية هــذا الــلــقــاح لــأطــفــال الــصــغــار) قــد مت
ا ستبعا د ه .
و جتذر اإلشارة أنه أظهرت نتائج دراسة ُأ علن عنها يف  20شتنبر
 2021من قبل املختبرين أن لقاح  Pfizer / BioNTechآمن وجيد
عاما
التحمل من قبل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  5إلى 11
ً
واجلرعة املناسبة تــؤدي إلــى استجابة مناعية قوية .هــذه نتائج
جزئية لدراسة أجريت على  4500طفل تتراوح أعمارهم بني  6أشهر
عاما يف الواليات املتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.
و 11
ً
يــؤكــد الــدكــتــور سعيد عفيف أيـ ً
ـضــا أن اللجنة تــوصــي بجرعة
ثالثة من اللقاح املضاد لـ  Covidلألشخاص يف اخلطوط األمامية
عاما
يف مكافحة الفيروس واألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65
ً
والذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر اإلصابة بأشكال
حادة من  . Covid-19يوصى بهذه اجلرعة املنشطة بعد ستة أشهر
من اجلرعة الثانية.
فيما يتعلق بتطعيم األطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعمارهم بــن 12
عاما  ،توصي اللجنة االستشارية التقنية والعلمية الوطنية
و 17
ً
للتطعيم باإلسراع يف تطعيم املراهقني يف املدارس  ،من أجل توسيع
تغطية التطعيم لهذه الفئة والسماح بإعادة الدخول اآلمن وفقً ا لـ
بروتوكول صارم حتدده وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة.
كما أكد الدكتور سعيد عفيف أن عتبة مليوني لقاح أولي ( 12-17
مشير ا إلى أن
عاما) مت جتاوزها أمس  ،أي أكثر من ثلثي الهدف ،
ً
ً
املزيد واملزيد من الطالب يتجهون اآلن إلى مراكز التطعيم لتلقي
اللقاحات .جرعتهم الثانية.
حتى اآلن  ،تلقى أكثر من  22.30مليون شخص حقنة واحدة على
األقل وأكثر من  18.79مليون لديهم جدول تطعيم كامل.

 COVID-19يف املغرب :سيمت تسلمي ثالث كميات
جديدة من اللقاحات من  PFizerو SINOPHARM
بحلول  4أكتوبر
يف ديسمبر  ، 2020أرسلت األمم املتحدة أول فريق من العلماء
إلى ووهان .يف تقريره الصادر يف مارس  ، 2021قال فريق البحث إنه
لم يحصل على معلومات كافية من العلماء الصينيني لإلجابة على
األسئلة الرئيسية حول أصل الوباء

كوفيد  -19يف املغرب :استبعاد احمتال التطعمي
لألطفال ما بني  5-11سنة
يف املــغــرب أعــلــن الــدكــتــور سعيد عفيف عــضــو اجلــنــة الوطنية

أعــلــن الــدكــتــور سعيد عفيف عــضــو اللجنة الفنية والعلمية
للتلقيح أنه سيتم تسليم  685620جرعة من اللقاح الذي طورته
شركة فايزر BioNTech -و  1273000جرعة من سينوفارم  ،يوم
األربعاء املوافق  29شتنبر .2021
ويضيف الدكتور سعيد عفيف أن املغرب سيتلقى حوالي 570960
جرعة  ،فيما سيتم تسليم  114.660جرعة اخلميس  30شتنبر
 .2021أما دفعة سينوفارم فسيتم تسليمها يف  4أكتوبر  .2021سيتم
إرسال  1273000جرعة إلى املغرب «.
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
متابعة نشطاء وصحفيني بهتم ثقيلة من بيهنم
الصحفي املعطي منجب..
اخلميس  30شتنبر جلسة جديدة من احملاكمة الظاملة للسبعة نشطاء
وصحافيني ومنهم هشام منصوري ،معطي منجب ،عبد الصمد عياش،
وهشام خريبشي وااصبر املتابعني بتهم خطيرة اهمها املس باألمن الداخلي
للدولة ،امام محكمة االستئناف بالرباط مع الساعة الواحدة.

 AMDHابسفي  :الوعدودي مناضل الجمعية
املغربية لحقوق االنسان يتابع بسبب تدوينة
أعلنت اجلمعية املغربية حلقوق االنــســان باسفي عن تنظيم وقفة
احتجاجية للتضامن مع املناضل عبد الرحيم الــوعــدودي وعضو جلنة
اخلروقات باجلمعية وعضوسكرتارية التنسيقية احمللية لالحياء ملناهضة
غالء املعيشة واالسعار.
إذ أن املناضل احلقوقي عبد الرحيم الوعدودي قد امتثثل يف اجللسة
التانية بناءاعلى شكاية كيدية ضده  ،على إثر تدوينة فضح فيها أحد
لوبي الفساد باملدينه ،وجتدر االشارة الى أن هذه الشكاية طالت بعض أفراد
العائلة(اخته و زوجها).
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الرسمية املغربية املتخصصة يف هذه القضية و التي اعتبرتها لم تدخر
جهدا لطمس وتزوير احلقائق واحملاوالت اليائسة إلقبار ملف املختطفني.
أما بخصوص ما جاء يف التقرير بالنسبة للمختطف عمر الوسولي فإن
االستنتاج بني على أساس التزوير والكذب .وباملناسبة فالبد من التذكير
أننا نحمل كامل املسؤولية للجهات الرسمية املغربية يف استمرار اختطافه
ألخينا عمر الوسولي ونطالبه بإطالق سراحه فورا ،وذلك اعتمادا على
تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة الصادر يوم  6يناير  2006الذي يقر بأن
عمر الوسولي اختفى وهو يف ضيافة السلطات األمنية للدولة املغربية
وبالضبط السلطات األمنية بتطوان وبالتالي نعتبر أن كل العناصر املكونة
جلرمية االختفاء القسري ثابتة ،واعتمادا أيضا على التقارير الصادرة عن
الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي ()GTDF
والذي يعتبر ان حالة عمر الوسولي تنطبق عليها حالة االختفاء القسري
ويطالب الدولة للعمل على كشف مصير املختطف عمر الوسولي.

املخزن يستغل قانون الطوارئ لقمع ومنع االحتجاج
والحق يف التعبري
أعلنت تنسيقية األساتذة املفروض عليهيم/ن التعاقد على وقفات
احتجاجية بعدة مناطق ( تطوان _ طنجة _ الــربــاط )..تضامنا مع

الخميسات  :الحكم عىل املحامي ميلود عبوز ب 3
سنوات سجن انفد.
حكم اليوم على احملامي األستاذ ميلود عبوز بهيئة الرباط الذي يعتبره
الكثير محامي الفقراء واملدافع عن املعتقلني السياسيني وفاضح الفساد
يف اخلميسات بثالث سنوات حبسا نافذا بعد تلفيق له تهم تتعلق باملس
مبؤسسات الدولة ،و كان األستاذ ميلود عبوز قد تعرض لعدة مضايقات
وصلت إلى حد اقتحام مكتبه ومحاولة اغتياله كما أحرقت سيارته من
طرف لوبيات الفساد احملمية من السلطات احمللية واملركزية تقدم بعدة
شكايات وبدل من إنصافه وحمايته اعتقل يف أبريل  2020مت احلكم عليه
بشهرين حبسا نافذا بعد اإلفــراج عنه أعيد اعتقاله مرة ثانية بتاريخ
16نونبر  2020و جتذر اإلشارة أن لهيئة احملامني بالرباط واملؤسسات املهنية
الوطنية خاصة جمعية هيئات احملامون باملغرب لم حترك ساكنا باستثناء
بعض احملامني.

عائلة املختطف عرم الوسويل تعلن أن تقرير اللجنة
املعنية بحاالت االختفاء القرسي مزور
تعلن عائلة املختطف عمر الوسولي أنه و بعد اطالعنا على التقرير
األولي بشأن “االتفاقية الدولية حلماية جميع األشخاص من االختفاء
القسري اللجنة املعنية بحاالت االختفاء القسري” املقدم من طرف
الهيئات الرسمية املغربية أعلنت أن املغرب ال ميلك إرادة سياسية يف مواصلة
التحريات للكشف عن احلقيقة بخصوص ضحايا االختطاف واالختفاء
القسري.
وواصلت بإعالنها كعائلة رفضها جملة وتفصال كل ما جاء يف التقرير
وخصوصا الشق املتعلق باالختفاء القسري وتندد بشدة كل املؤسسات

زمالئهم/ن األساتذة الذين يتابعون على خلفية نضالهم بالتنسيقية و
احتجاجا و رفضا لهذه املتابعات التي اعتبروها ظلما يف حقهم يف التعبير
و االحتجاج و املطالبة بالترسيم بالوظيفة العمومية و االستقرار املهني و
النفسي و االجتماعي  ,و متت مجابهة حقهم يف التعبير و االحتجاج بتدخل
أمني للسلطات ملنع وقفة التنسيقية بالرباط أمــام احملكمة االبتدائية
مستغلة حالة الطوارئ الصحية باملغرب .
يف نفس السياق جلأت سلطات الرباط إلى توظيف قانون الطوارئ ملنع
الوقفة اإلحتجاجية للجمعية املغربية حلماية املال العام يوم السبت 25
شتنبر أمام البرملان على الساعة اخلامسة مساء ،وهي الوقفة التي اختيرلها
شعار»:ال ملنحة وتقاعد الوزراء ،ال لعودة املفسدين وناهبي املال العام»
و جتذر اإلشارة أن السلطات لم تقم مبنع التجمعات و االحتفاالت خالل
فترة االنتخابات و بعدها و لم تتدخل ملنعها رغم عدم احترامها لقواعد
السالمة الصحية و التباعد اجلسدي
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أوضاع حقوق اإلنسان وقضايا الكادحين
الحكم عىل الفقيه املرشف عىل مدرسة بكلممي بسنتني
سجنا انفذا
يوم  15شتنبر مت احلكم على الفقيه املشرف على مدرسة الرحمة العتيقة
بإقليم «كلميم « سعيد أبو علني «من طرف احملكمة االبتدائية بتمارة

9

من احلق يف التجمع والتنظيم ،واالعتداء عليهم بأساليب سلطوية ،تنم عن
عقلية االنتقام من األصوات التي تخالف نغمة السلطة ،ويكفي أن نذكر هنا
بعينة من اخلروقات احلقوقية ،منها قضية الناشط احلقوق معطي منجب،
والتضييق املستمر على أنشطة اجلمعية املغربية حلقوق االنسان واخلروقات
التي طالت األطر املعفيني و األساتذة املتعاقدين وقضية البيوت املشمعة و
األساتذة املرسبني ،وملف عدد من املدونني املتابعني من أجل التعبير عن
آرائهم يف مواقع التواصل االجتماعي ( نو الدين العواج ،حفيظ زرزان  ،عادل
البداحي ،ياسر عبادي ،مول الكاسكيطة  ) ...وملف اإلمام املعتقل سعيد
أبو علني ومن خالله قضايا التوقيفات التعسفية التي تطال فئة القيمني
الدينيني املطالبني بحرية الرأي وبتحسني أوضاعهم االجتماعية،وغيرها من
اخلروقات احلقوقية املتواترة زمانا ومكانا.
اننا يف جلن التضامن  ،إذ جنزم أن مدخل احلقوق واحلريات يشكل اليوم
أولوية أساسية للتنمية احلقيقية ،وحتديا كبيرا أمام الدولة املغربية يف
سياق اقليمي ودولي ال يسمح مبزيد من التأجيل .نعلن ما يلي:
 - 1مطالبتنا السلطات املغربية باإلفراج الفوري عن كافة املعتقلني
السياسيني وتسوية مختلف القصايا احلقوقية العالقة دون قيد او شرط.

بسنتني سجنا وعشرة االف درهم بتهم التقاط وتسجيل ونشر معلومات
خاصة دون موافقة أصحابها  ،والتنقل بني املدن دون التوفر على ورقة التنقل
االستثنائية ةخرق مقتضيات احلجر الصحي .واحلال ان اعتقال الفقيه جاء
على خلفية مطالبته بتحسني وضعية القييمني الدينيني احلاملني للشواهد
حيث مت توقيفه عن مهامه على اثر اصدار كتاب له حول وضعية القييمني
على املساجد وهو مادفعه الى التوجه قصد االحتجاج أمــام منزل وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية فتم اعتقاله يف  25غشت وأحيل على احملكمة
الزجرية بتمارة حيث متت متابعته.

متابعات قضائية لنشطاء ونقابيني.....
مت احلكم على املعتقل السياسي الــصــحــراوي «حــمــزة عياد « امللقب
ببوحريقة بسنة سجنا نافذة بابتدائية كلميم و»جمال احلسان إبراهيم»
امللقب بباهروش بثالث سنوات نافذة مبحكمة كلميم ابتدائيا
يف نفس السياق يتابع املناضل النقابي واحلقوقي « محمداحلافضي» يف
حالة سراح مع أداء كفالة  5000درهم من طرف احملكمة االبتدائية بزاكورة
وقد حددت أولى اجللسات يوم  14أكتوبر . 2021

جميعا من أجل إطالق رساح كافة املعتقلني السياسيني
وتسوية امللفات الحقوقية العالقة
تتابع جلن التضامن املوقعة اسفله بقلق كبير الوضع احلقوقي باملغرب،
املوسوم بكثير من االنتهاكات احلقوقية التي تثير االنشغال العميق لكافة
الطيف احلقوقي الوطني ،وعلى رأسها استمرار االعتقال السياسي للعديد
من املدافعني عن حقوق االنسان  ،ونخص بالذكر نشطاء حــراك الريف
وجرادة وكذلك استمرار اعتقال الصحفيني سليمان الريسوني ،وعمر الراضي
وتوفيق بوعشرين  ،واحملاكمات السياسية للعديد من النشطاء بسبب أرائهم
ومواقفهم مما يجري ببالدنا والتضييق املمنهج على كل املعارضني ومنعهم

 - 2دعوتنا مختلف املنظمات والفعاليات احلقوقية الوطنية إلى تكثيف
اجلهود واالنخراط يف تسطير برنامج وطني من أجل حماية حقوق اإلنسان
باملغرب.

التوقيعات:
 هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافةضحايا انتهاك حرية التعبير باملغرب.
 جلنة التضامن مع املعتقلني السياسيني ومعتقلي الرأي والتعبير والدفاععن احلريات مبراكش.
 جلنة التضامن احمللية مع الصحفيني عمر الراضي وسليمان الريسونيبالقصر الكبير.
اللجنة احمللية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي
الرأي وحرية التعبير.
جلنة التضامن احمللية مع الصحفيني عمر الراضي وسليمان الريسونيبطنجة.

